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Resolução N.0 135/2019 de 20 de Setembro de 2019.

o Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia em sua 893

Reunião Extraordinária, realizada no dia 18 de Setembro de 2019,

no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas

pelas Leis Federais nO8.142/90 e Municipal nO8.088/02;

RESOLVE:

1 CONSIDERANDO, que o controle social é um princípio constitucional basilar da Seguridade

Social Brasileira conforme arts. 196, 197,198 e 200 da Constituição Federal de 1988;

2 CONSIDERANDO, a Lei Federal nO8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção,

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;

3 CONSIDERANDO, o Art. l° da Lei Federal nO 8.142/90 que prevê as instâncias colegiadas do

Sistema Único de Saúde (SUS);

4 CONSIDERANDO, a Lei Municipal n° 8.088/02 que cria o Conselho Municipal de Saúde de

Goiânia;

5 CONSIDERANDO, a Lei Complementar Municipal 018/93 que cria os Conselhos Locais de

Saúde;

6 CONSIDERANDO, a Resolução 453/12 do Conselho Nacional de Saúde que aprova as diretrizes

para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde; .q
~

7 CONSIDERANDO, o Decreto Municipal 926/12 que Regulamenta a Lei Complementar g'
OI

Municipal n° 018/93; .~
n:I
'0
OI

8 CONSIDERANDO, a necessidade de fortalecer o Controle Social democrático por melO da ~
;:

execução de ações no âmbito de suas instâncias de participação;

9 CONSIDERANDO, a participação direta dos conselheiros que compõem toda a estrutura de

Controle Social através dos Fóruns Distritais e Conselhos Locais de Saúde
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Goiânia, bem como da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia no processo

organizacional das etapas locais, distritais, municipais, regional e estadual que antecederam a 163

Conferência Nacional de Saúde, durante o mesmo período que deveria ter ocorrido o processo

eleitoral do sistema de Conselhos Locais de Saúde do Município de Goiânia;

10 CONSIDERANDO, que os Conselheiros Municipais de Saúde representam as diversas

instituições e entidades da sociedade civil organizada, além de trabalhadores (as) e gestores (as) da

área de saúde no âmbito do SUS;

11 CONSIDERANDO, a Lei Complementar Municipal n° 18/93, art. 8°, parágrafo único, inciso I que

disciplina que para a eleição dos membros do Conselho Local de Saúde deverá ser observada a

ampla publicidade do pleito e prazo para inscrição dos candidatos de, no mínimo, trinta (30) dias;

12 CONSIDERANDO, o término dos mandatos dos Conselhos Locais do Município de Goiânia no

período de 2012 a 2017;

13 CONSIDERANDO, a necessidade de garantia permanente do exercício do Controle Social além

da realização do processo eleitoral, a possibilidade de prorrogação em caráter excepcional dos

mandatos dos conselheiros (as) pertencentes aos Conselhos Locais de Saúde do Município de

Goiânia.

14 CONSIDERANDO, a ampla discussão nos espaços coletivos de Controle Social do SUS;

15 CONSIDERANDO, a importância de consolidação, fortalecimento, ampliação e aceleração do

processo de participação popular no SUS nas instâncias locais, distritais e municipal;

16 CONSIDERANDO, que os Conselhos Locais de Saúde, instituição consagrada pela efetiva

participação da sociedade civil, representam um polo de qualificação de cidadãos e cidadãs para o

exercício do Controle Social na esfera do município de Goiânia;

17 CONSIDERANDO, que os Conselhos Locais, os Fóruns Distritais e o Conselho Municipal de

Saúde são instâncias permanentes e privilegiadas para o exercício dos modernos modelos de gestão

e representam a da verdadeira expressão dos princípios participativos e o principio do Estado ~o
0'1

democrático de Direito buscando a construção de um SUS universal, equânime e resolutivo, &
ni

através da efetiva participação dos cidadãos e cidadãs no âmbito do SUS no município de Goiânia .. c
. ' n:l

18 CONSIDERANDO, que a Lei Complementar Municipal nO18/93, art. 1° e o Decreto Municipal nO.~

926/12, art. 4°, e o Regimento Interno deste Conselho Municipal de Goiânia, em seu art. 46, Caput ~

e S 1° e 2°, que definem os Conselhos Locais de Saúde como instâncias colegiadas autônomas, de

caráter permanente e deliberativo, com a finalidade de garantir a participação de usuários, e dos

trabalhadores, juntamente com a administração, na gestão e controle das ações e serviços de todas
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as unidades prestadores de serviços de saúde da rede pública municipal.

19 CONSIDERANDO, as reuniões que a Comissão de Assessoria e Acompanhamento aos Conselhos

Locais de Saúde (CAACLOS) realizadas nos dias 08 de Dezembro de 2015, 11 de Dezembro de

2015, 14 de Dezembro de 2015, 01 de Janeiro de 2016,18 de Janeiro de 2016 e 26 de Janeiro de

2016.
20 CONSIDERANDO, que esta resolução foi reavaliada e alterada pela Mesa Diretora nos dias 22 de

Dezembro de 2015 e em 19 de Janeiro de 2016.
21 CONSIDERANDO, a reunião da Comissão de Assessoria e Acompanhamento aos Conselhos

Locais de Saúde CAACLOS realizada no dia 27 de Agosto de 2019 que criou o Grupo de Estudo

para a capacitação dos membros da CAACLOS e a revisão dessa resolução, aprovada no dia 18 de

Setembro de 2019, para o processo eleitoral dos Conselhos Locais.

22 CONSIDERANDO, que a reunião da Comissão de Assessoria e Acompanhamento aos Conselhos

Locais de Saúde (CAACLOS) realizada no dia 10 de Setembro de 2019 acatou alterações

propostas pelo Grupo de Estudo e ainda propôs novas considerações.

23 CONSIDERANDO, as reuniões do Grupo de Estudo instituído para a revisão e alteração da

presente resolução;

24 CONSIDERANDO, as reuniões do Grupo de Estudo que ocorreram nos dias 30 de Agosto de 2019

e dias 03,05 e 06 de Setembro de 2019;

25 CONSIDERANDO, que a presente resolução n. 135/19 é uma reavaliação e alteração da

Resolução 072/2016 do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia, proposta pela CAACLOS e

acolhida pela Mesa Diretora na reunião do dia 20/09/2019.

o Plenário do Conselho Municipal de Saúde RESOLVE:
Aprovar por 17 (unanimidade dos presentes) votos a favor a alteração da Resolução

072/2016 que normatiza o processo eleitoral dos Conselhos Locais de Saúde de acordo com~
d
. . o

as Iretnzes que se seguem: C!'Io
Oi

,~
c

./ la Diretriz: Da Justificativa - O processo de eleição dos Conselhos Locais de Saúde deverá'~

respeitar os :rincípios do Estado Democrático de Direito e acolher as demandas da população, ~

consubstancladas na Lei Federal n°. 8088/02 e Lei complementar Municipal n° O 18/93, e

também no Decreto Municipal nO.926/12;
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./r Diretriz: Do Objetivo - Normatizar o processo de eleição dos conselhos locais de saúde

localizados nas unidades prestadoras de serviços de saúde da rede pública municipal dos sete

Distritos Sanitários com foco no fortalecimento do Controle Social, conforme art. 1°, da Lei

Municipal nO18/93 e art. 2° do Decreto Municipal nO926/12 .

./ 33 Diretriz: Da Publicidade do Processo de Eleição - O processo deverá ser normatizado por

esta Resolução e será amplamente divulgado no âmbito da abrangência da respectiva Unidade

de Saúde, conforme art. 8° da Lei Complementar Municipal nO 18/93 e art. 9° do Decreto

Municipal 926/93.

Paragrafo único - O convite para a Assembleia deverá ser afixado em local (is)

público(s), contendo local, data e hora da(s) eleições. A responsabilidade da divulgação

do processo será da Comissão Eleitoral Local, Comissão Distrital de Acompanhamento

aos Conselhos Locais, de acordo com o Art. 8°, incisos I, 11e III da Lei Complementar

018/93 .

4

./ 43 Diretriz: Da elaboração do processo Eleitoral e da Assembleia - A presente Resolução

para a realização do processo Eleitoral foi elaborada conjuntamente pelas Comissões de

Assessoria e Acompanhamento aos Conselhos Locais (CAACLOS) e pela Mesa Diretora e

aprovada pela plenária do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 18 de Setembro de
2019, ficando assim resolvido:

I -Na Assembleia deverá ser realizada a eleição paritária da Comissão Eleitoral Local,

preenchida a Ata da referida Assembleia, a Lista de Presença por Segmento e o

Formulário da composição da Comissão Eleitoral eleita.

11 - A Assembleia indicará o período de inscrição início e término.

111 - A Assembleia e as demais reuniões deverão ser realizadas em local público e de ....
fi' '1 -oaCI acesso. Ressalvando que a eleição deverá ocorrer na própria unidade de saúde ~

'0'1
somente podendo ocorrer em outro local público se não houver condições físicas na ~

ro
unidade para tanto. Sendo, expressamente proibido, que qualquer evento ocorra em:~
local privado. ~

~
3:

./ 53 Diretriz: Das inscrições - Com base nas experiências anteriores e visando a celeridade do

processo eleitoral, algumas medidas deverão ser observadas no processo de inscrição
candidatura.
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I _ A ficha de inscrição deverá ser preenchida de forma legível, assim como as cópias

dos documentos também legíveis, não deve haver rasuras e nenhum campo da ficha de

inscrição deve ser deixado em branco sob de pena de ser inviabilizada a candidatura.

Por esse motivo, será necessária a assinatura dos membros da comissão eleitoral local e

da comissão distrital, além da assinatura do próprio candidato após a revisão da ficha

preenchida e das cópias dos documentos;
11 _O prazo para recurso será de 02(dois) dias úteis após a publicação no mural unidade

da ata de reunião de avaliação das candidaturas;

111 - A Comissão Distrital juntamente com o representante da CAACLOS, após a

inscrição e avaliação do processo, recursos e documentos dos pré candidatos (as)

homologará as candidaturas.

IV - A responsabilidade pelos atos praticados durante o processo será de cada membro

das respectivas comissões acima mencionadas .

5

./ 6a Diretriz: Da Formação e Da Composição do Conselho Local de Saúde -

I - O número mínimo de conselheiros (as) será de 8 (oito) titulares e igual número de

suplentes eleitos no segmento de acordo com os Art. 7° e 8° do Decreto Municipal n°

926/12, devendo ser observado o Art. 46 do Regimento Interno do conselho municipal

de saúde.

11 - Os candidatos (as) a Conselheiros (as) do segmento de usuários devem ser

obrigatoriamente, residentes no território da respectiva área de abrangência das

unidades prestadoras de serviços de saúde na rede pública no município de Goiânia

comprovando assim residência nesta capital, devendo confirmar esta condição através

do talão de água ou luz atualizado no nome do candidato. Não havendo este documento,

a moradia pode ser comprovada pela declaração de próprio punho, informando ai
veracidade da mesma. ~

01

111 - A composição dos Conselhos Locais das Unidades de Saúde deverá respeitar a'~
ro

paridade garantida nas leis vigentes conforme a seguinte distribuição: .~

a) 50% de representantes de usuários (as); ~

b) 25% de representantes dos trabalhadores (as) em Saúde;

c) 25% de representantes de gestores(as) e prestadores(as) de

serviços.
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IV - O (a) gestor (a) da Unidade de Saúde é Conselheiro (a) nato (a) no Conselho Local

de Saúde, sendo que este não participa do processo eleitoral, conforme sexta Diretriz

Resolução CNS 554/17 .

./ 78 Diretriz: Dos conselheiros do segmento de trabalhadores (as)

I - Os (as) candidatos (as) do segmento de trabalhadores (as) deverão laborar na

unidade de saúde e serem eleitos independentes do seu nível de escolaridade, e serão

eleitos por seus pares.

11 - De acordo com o parágrafo único do Art. 9° da Lei Complementar Municipal n°

18/93 o trabalhador eleito no Conselho Local de Saúde tem estabilidade provisória de

O 1(um) ano e não pode ter seu local de trabalho e horário alterados.

111 - Além disso, de acordo com os incisos X e XI da Resolução 453/2012 "No

exerCÍcio de sua função de conselheiro (a), o trabalhador de saúde tem garantido a

dispensa do trabalho sem prejuízo durante o período das reuniões, capacitações,

participação como membros de Comissões e de GTs e outras ações específicas do

Conselho de Saúde"

IV - Os trabalhadores Agentes de Controle de Endemias (ACE) poderão se candidatar

em qualquer unidade desde que respeitado o distrito ao qual esteja vinculado, exceto,

aos Centros de Saúde da Família (CSF's) .

./ 88 Diretriz: Das Proibições - É vedado:

I - A interferência entre segmentos na indicação de nomes para o processo eleitoral.

11 - O (a) trabalhador (a), gestor ou prestador (a) de serviços de saúde pleitear vaga de

conselheiro (a) representando o segmento de usuário (a).

111 - O (a) usuário (a) pleitear a vaga de conselheiro (a) em Unidade de Saúde fora da ~
o

área de abrangência do seu Distrito Sanitário. ~
0'\

IV - A participação de conselheiro (a) em mais de 02 (dois) Conselhos Locais de Saúde .~
'ro

V - A participação do Poder Legislativo e Judiciário nos conselhos Locais de Saúde, em .~

face da independência entre os Poderes. ~

VI - A participação no processo eleitoral de pré-candidatos que não apresentarem a

documentação solicitada no regulamento eleitoral.

VII - A candidatura de membros da Comissão Eleitoral ao cargo de Conselheiro Local
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de Saúde na sua unidade.
VIII _ Ao (a) conselheiro (a) usuário (a) ter vinculo empregatício de toda e qualquer

forma em todas as esferas do SUS.
IX _ A indicação de cônjuges e parentes de primeiro e segundo grau para o cargo de

gestor na unidade de saúde na qual foi eleito conselheiro;

./ 93 Diretriz: Da Metodologia do Processo Eleitoral

I _Os processos de eleição dos Conselhos Locais de Saúde acontecerão através de

Eleição Direta nas Unidades de Saúde Públicas, filantrópicas e privadas que prestam

serviços de saúde na rede de atendimento do Sistema Único de Saúde no município de

Goiânia, em suas respectivas áreas de abrangência;

11 - As Comissões Distritais de Acompanhamento aos Conselhos Locais de Saúde serão

compostas por representação de todos os segmentos (usuários, trabalhadores, gestor) e

um dos componentes da comissão distrital representando a CAACLOS

(preferencialmente da área de abrangência de cada Distrito Sanitário).

111 - A Comissão Distrital de Acompanhamento aos Conselhos Locais deverá

encaminhar os respectivos calendários dos processos eleitorais dos (Conselhos Locais

de Saúde vinculados à sua área de abrangência) ao Conselho Municipal de Saúde de

Goiânia, dentro do período estabelecido pelo mesmo.

IV - A comissão distrital em conjunto com a comissão eleitoral local solicitará à

Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Locais (CAACLOS) o envio de material

orientador para subsidiar o processo eleitoral de forma que o processo seja uniforme .

./ 103 Diretriz: Dos Prazos e Datas

I -Ficam prorrogados os mandatos dos (as) Conselheiros (as) Locais de Saúde até a ~o
conclusão do processo de Eleição dos Conselhos Locais do Município de Goiânia ~'o)
limitado, impreterivelmente, até o dia 31 de Dezembro 2019. .~

ro

11 - O período de inscrição de candidatos será de 30 dias após a realização das.~

assembléias distritais. A Comissão Intersetorial de Educação Permanente para o ~

Controle Social no SUScontribuirá no processo eleitoral para a formação dos (das)

potenciais Conselheiros e Conselheiras' ,
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./ 11a Diretriz: Das disposições Gerais Finais:

I - O mandato dos (as) conselheiros (as) será de 02 (dois) anos, sendo permitida 01

(uma) única recondução, conforme determina o inciso I, do art. 9° do Decreto

Municipal n°. 926/12.

H - A eleição da Mesa Diretora terá composição paritária, sendo 02 usuários, 01

trabalhador (a) de saúde, 01 gestor (a) / prestador (a) de serviço, composta por um (a)

Presidente, Vice-presidente, 1° Secretário (a) e 2° Secretário (a), sendo que o gestor (a)

/ prestador (a) não poderá ocupar o cargo de presidente.

IH - As reuniões deverão ocorrer em locais públicos e serem abertas à população,

respeitando determinação da Resolução n° 453/2012 de 10 de maio de 2012.

IV - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Distrital em conjunto com a

CAACLOS e Mesa Diretora.

~42.ta
r Secretária do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia

Resolução nO131/2019
DOMno 7092 -10/07/2019

Sôa;a Ma~ntos
Vice- Presidenta do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia

Resolução nO131/2019
DOMno 7092 -10/07/2019

~"~

Sôni ~de Souza
2a Secretária do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia

Resolução nO131/2019
DOMn° 7092 -10/07/2019

Assinatura do Secretário ~ £'
Homologo esta resolução em / / _

Nos termos do inciso 2° do Art. 1° da Lei n° 8.142 de 28/12/90.
Gestor Municipal
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